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Abstract: 

Mentoring as a method of assistance is not unknown in education or other helping 
professions. Mentoring process happens naturally in Slovak schools, but it is not rooted 
in the system of work and takes place spontaneously, mostly on the principle of 
personal preference and sympathy between teacher and student. Even this assistance 
takes place at school, the relationship goes beyond the common teacher-pupil 
relationship. This may be beneficial to the pupil, but at the same time it contaminates 
the teacher's professional relationship given by his professional role and professional 
standards, and can affect the work with other pupils. The unclear embedding of this 
professional activity is detrimental to workplace communication and may be a source of 
misunderstanding at multiple levels of communication. Although the conditions for 
effective mentoring in some Slovak schools are already created, not every school is 
ready to implement mentoring on a professional level. The main aim of the contribution 
is to define the position, objectives, tasks of the mentor in the process of education in 
Slovakia and to analyze the experience with the position of mentor as a tool for the 
support in foreign educational systems. At the same time, we are focusing on defining 
its competencies, the possible conflict of roles of teachers-mentors and description of 
the mentoring as a process. Acquiring and developing skills for effective mentoring is a 
potential challenge for pre-graduate teacher training and for the development of 
continuing education programs.  
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Teoretické východiská 

Výsledky Národnej správy PISA z roku 2015 uvádzajú, že žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia vykazujú menšiu motiváciu byť úspešní ako žiaci s bežným 
sociálnym zázemím a tiež, že žiaci/študenti, ktorí vnímali záujem zo strany rodičov 
dosahovali významne vyššie školské výsledky a motiváciu pre učenie, ako žiaci, ktorí 
záujem od svojich blízkych necítili. Sociálna opora, ako ju uvádzajú aj výskumné štúdie 
(napr. Levitt a kol., 1994; Hamre, Pianta, 2005; Ahmed a kol., 2010 a iní.), je 
signifikantným faktorom školskej úspešnosti a práve žiaci/študenti, ktorí trpia jej 
deficitom reagujú najlepšie na záujem učiteľa (Hamre, Pianta, 2005). Dôležitou 
súčasťou učiteľskej profesie je teda, okrem samotnej edukácie, aj poskytovanie 
podpory žiakovi/študentovi vo forme aktívneho vedenia a vytvorenia osobného 
vzťahu.   
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Mnohokrát si učiteľ neuvedomuje, že práve táto podpora je tým, čo žiaka/študenta 
motivuje napredovať, získavať stále lepšie výsledky a prekonávať samého seba. Tento 
druh vzťahu, ktorý sa medzi žiakom/študentom a učiteľom vytvorí môžeme nazvať 
mentorský. Podľa najkomplexnejšej Hobsonovej (2012) definície je mentor osoba, ktorá 
v prostredníctvom pravidelných stretnutí poskytuje mentorovanému emocionálnu a 
psychologickú podporu, aby sa cítil  prijímaným a začleneným. Tento vzťah mu 
následne pomáha prekonávať prekážky, ale nie direktívnou, resp. autoritatívnou 
formou, ale s rešpektom autonómie mentorovaného v rozhodovaní.  Napriek tomu, že 
sa vzťahy líšia hĺbkou a aktivitami, všeobecným menovateľov všetkých sú osobnostný 
rast a zvyšovanie vzdelania mentorovaného. Ako uvádzajú Fischler a Zachary (2009), 
je to vzťah zameraný na budúcnosť.   

Mentorom môže byť dobrovoľník alebo profesionál. Ak vzťah medzi mentorom a 
mentorovaným vzniká spontánne, bez nejakého vonkajšieho podnetu, vtedy hovoríme 
o neformálnom mentoringu (podľa našich zistení môže byť tou dôležitou osobou aj 
upratovačka v škole). Pokiaľ je vzťah vytvorený na základe tretej strany (napr. 
organizácia, škola a pod.) ide o formálny mentoring (dovolíme si tvrdiť, že je to 
profesionálny vzťah, v ktorom mentor absolvováva aj určité vzdelávanie). Zvyčajne má 
táto spolupráca (bez nej nie je mentorstvo možné) aj oficiálnu podobu vo svojej 
štruktúre práce.

1
 Brumovská, Seidlová Málková (2010) považujú takýto vzťah za 

kvalitný, ak spĺňa tieto kritériá: pravidelnosť, odolnosť a trvácnosť, dôvera 
a empatia.  So samotným pojmom mentor sa v zahraničí spája obyčajne adjektívum a 
môžeme ho nájsť pod označeniami learning mentor, academy mentor alebo study 
mentor, čo určuje jednu z jeho hlavných úloh, ktorou je zvyšovanie školskej úspešnosti 
mentorovaného žiaka/študenta.  

V edukačnom procese sa môže vytvárať v interakcii medzi pedagógmi, medzi 
pedagógom a žiakov alebo medzi žiakmi navzájom. Karcher a kol. (2005, In 
Brumovská, Seidlová Málková 2010) uvádzajú tieto typy formálneho mentoringu 
(klasifikácia podľa formy vzťahov): 

- Klasický mentoring, pri ktorom ide o spoluprácu skúsenejšieho mentora, ktorý 
poskytuje radu a podporu menej skúsenému.   

- Vrstevnícky (peer) mentoring. Táto forma mentoringu sa odohráva v rámci 
jednej generácie detí a dospievajúcich, pričom ich vek nie je rovnaký, ale ani 
vekový rozdiel nie je výrazný. Z pohľadu odborníkov je táto forma mentoringu 
prínosná pre obidve strany. Prítomnosť dospelého podporného odborníka je 
pre mentora odporúčaná. 

- Medzigeneračný mentoring – mentoring, v ktorom sa stretávajú dve generácie 
s výrazným vekovým rozdielom. Mentor má obyčajne vek nad 55 rokov a 
mentorovaným je  dieťa, resp. dospievajúci.   

- E-mentoring – komunikácia medzi mentorom a mentorovaným prebieha hlavne 
prostredníctvom elektronickej komunikácie (email, chat, skype a pod.).  

Všetky doteraz spomenuté typy môžu mať podobu individuálnu alebo skupinovú. 
Spomínaní autori špecifikujú samostatne aj skupinový mentoring.   

- Skupinový mentoring (group mentoring) – je vzťah viacerých mentorovaných s 
jedným alebo viacerými mentormi. Prostredníctvom aktivít v skupine sa 
rozvíjajú jednotlivci skupiny, sila skupiny je v nápomoci každému členovi.  

                                                      
1
 V prípade záujmu čitateľa a nájdenie ochoty vytvoriť program podpory študentov v škole 

odporúčame literatúru How to Build Successfull Mentoring Program using the Elements of 
Effective Practice. 
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Autori uvádzajú, že tento typ sa realizuje hlavne v školskom alebo komunitnom 
prostredí. Napr. skupina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo 
žiaci s problémami v učení.   

V odbornej literatúre sa stretávame aj s pojmom team mentoring, ktorý môžeme zaradiť 
ku skupinového, pričom jednotliví členovia sa rozvíjajú ako individualisti, ale zároveň v 
spolupracujú ako tím a spoločne tvoria riešenia pre tímové úlohy. V školskom prostredí 
by to mohla byť trieda žiakov, členovia záujmového útvaru, ktorí pracujú na spoločnom 
cieli a pod.  

Prostredie, v ktorom sa mentoring realizuje udáva jeho ďalšiu charakteristiku. 
Školský mentoring (teda realizovaný v školskom prostredí – vzniká a je riadený v tomto 
prostredí), dáva akúsi psychickú výhodu mentorovi. Pri komunitnom mentoringu sa 
zase žiak/študent môže cítiť istejšie, avšak mentor nemusí poznať súvislosti týkajúce sa 
školského prostredia (správanie sa žiaka/študenta v škole, správanie sa kolektívu školy 
k mentorovanému, atď.).   

Aj napriek tomu, že náš príspevok je venovaný formálnemu mentoringu, ten neformálny 
je stále dôležitou súčasťou pedagogickej práce. Moyles, Suschitsky a Chapman, (1999) 
uvádzajú, že vyššia miera spolupráce medzi zamestnancami na škole a pozitívna klíma 
v pedagogickom kolektíve súvisí s vyšším poskytovaním podpory žiakom, teda 
neformálnym mentoringom a s vyššou angažovanosťou učiteľov v tejto činnosti. Preto 
túto tému vnímame z hľadiska zvyšovania efektívnosti edukácie za dôležitú a 
aktuálnu. V našom príspevku pod mentorom máme teda na mysli učiteľa a pod 
mentorovaným žiaka/študenta, avšak ako sme už spomenuli, mentoring môže 
prebiehať aj na iných úrovniach. Pokúsime sa argumentovať v prospech vytvorenia 
funkcie mentora na základných a stredných školách a vymedzíme jeho kompetencie a 
úlohy. 

Postavenie, ciele a úlohy mentora v edukačnom procese 

Na základe vyššie uvedených charakteristík mentoringu sa v tejto časti budeme 
venovať hľadaniu jeho uplatnenia v školstve na Slovensku. Vzhľadom na to, že v našej 
krajine zatiaľ mentorstvo nie je v systéme edukácie formálne ukotvené, budeme sa pri 
argumentácii opierať hlavne o zistenia zo zahraničných štúdií. V niektorých krajinách je 
táto funkcia samozrejmou súčasťou štruktúry školy a je pevne etablovaná v legislatíve, 
systéme kariérneho rastu a v špecializácii v rámci postgraduálneho vzdelávania. V nám 
najbližšom zahraničí, Českej republike, sú mentoringové programy pre deti a mládež 
často registrované v rámci Zákona o sociálnych službách č. 108/2006 Sb. (Brumovská, 
Sedlová Málková, 2010). Nechceme však, aby vznikol dojem, že na Slovensku je táto 
téma nová, pretože bolo doteraz realizovaných viacero úspešných projektov s 
významným dopadom v praxi, ktorých cieľom bola podpora určitej 
skupiny žiakov/študentov, ktoré sa zamerali na aplikovanie spôsobu práce 
prostredníctvom mentoringu. Takýmito  boli/sú napríklad programy z Rómskeho 
vzdelávacieho fondu alebo občianskeho združenia Divé maky,  ktorých cieľom je 
zlepšovanie školských výsledkov a celkového záujmu o vzdelanie a prácu na 
osobnostnom rozvoji a zvyšovanie ich budúcej šance uplatnenia sa na trhu práce a 
celkovú integráciu do spoločnosti alebo Rómske stredoškolské štipendiá podporené tou 
istou inštitúciou.  

Taktiež Zákon o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z. z. rozoznáva tzv. 
špecializované činnosti, ktoré vykonáva pedagogický alebo odborný zamestnanec 
súčasne s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti, ku ktorým by mohla byť 
zaradená aj funkcia mentora. K špecialistom na školách (§33, 317/2009 Z. z.) patrí v 
súčasnosti najčastejšie výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec alebo vedúci predmetovej komisie. Podľa potreby školy však môže 
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riaditeľ vytvoriť aj iné pozície zamestnancov špecialistov, ktoré zodpovedajú potrebám 
konkrétnej školy, napr. pozíciu špecialistu na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, cvičného pedagogického zamestnanca alebo koordinátora 
prevencie. Mentor by tak mohol byť zaradený do štruktúry kariérových pozícií v škole 
ako zamestnanec realizujúci špecializovanú činnosť, samozrejme  po prerokovaní v 
pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom. Základom pre vykonávanie 
činnosti špecialistu je splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej 
činnosti a ukončené adaptačné vzdelávania (§33, 317/2009 Z. z.). Vítaný je, 
samozrejme, špecializovaný výcvik resp. vzdelávanie zamerané na rozvoj 
nevyhnutných zručností. 

Vo viacerých krajinách sa pre funkciu mentora vyžaduje vzdelanie učiteľského smeru, 
avšak pre výkon funkcie je dôraz položený skôr na sociálne zručnosti učiteľa mentora. 
Podľa National Career Service vo Veľkej Británii sú dôležité konkrétne tieto zručnosti: 
dobré komunikačné schopnosti, schopnosť načúvať, sebadôvera, pozitívny prístup, 
schopnosť pracovať v tíme a kooperovať s rodičom, žiakom a zamestnancami školy, 
dobré organizačné a logistické schopnosti a kreatívny a flexibilný prístup ku riešeniu 
problémov.   

Bolo by odvážne, keby sme v našom článku vytvorili úplný profil mentora, avšak na 
základe poznatkov z praxe si dovoľujeme navrhnúť profesijné štandardy koncipované 
pre pozíciu mentora v podobe akým sú charakterizované ostatné pozície v pokyne 
ministra č. 39/2017. Tento pokyn špecifikuje profesijné štandardy pre jednotlivé 
kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov škôl a školských zariadení, určuje požadované vedomosti, spôsobilosti a 
kompetencie v oblastiach - žiak, výchovno-vzdelávacia činnosť a profesijný rozvoj. V 
súlade s touto koncepciou sme postupovali pri vytvorení hypotetických štandardov, 
ktoré uvádzame v Tabuľke 1. V tejto sa snažíme vysvetliť rozdiel medzi činnosťou 
špecialistu na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
(SZP) a mentora. Práca mentora je v mnohých smeroch podobná učiteľovi špecialistovi 
pre detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ale pozícia mentora môže byť 
vnímaná v širšom kontexte, pričom mentorom nemusí to byť vždy učiteľ. Pri napĺňaní 
obsahu štandardov sme vychádzali z kontextu stretávania sa mentora so 
žiakom/študentom, kedy sa mentor venuje okrem bežných aktivít vyplývajúcich z jeho 
náplne práce  aj prevencii, poradenstvu a v zvýšenej miere individuálnej pedagogickej 
intervencii. Tento návrh nie je finálnou formuláciou, avšak slúži ako základ pre ďalšie 
premýšľanie nad pozíciou mentora. Pri napĺňaní obsahu sme vychádzali 
z poznatkov, získaných analýzou výpovedí získaných 
prostredníctvom fokusových skupín, od pedagógov, ktorí dlhé roky pôsobili ako mentori 
v rámci neformálneho mentoringu a ktorí tiež ako formálne určení mentori pracovali 
počas realizácie projektov zameraných na podporu detí z rómskych marginalizovaných 
skupín. 
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Tab. 1: Návrh doplnenia a úpravy profesijných štandardov pre pozíciu 
mentora (vychádzajúcich z profesijných štandardov špecialistu pre výchovu a 

vzdelávanie detí zo SZP)  

Požadované  

vedomosti  

- poznať kultúrne špecifiká skupiny, ku ktorej žiak/študent 
patrí a zvláštnosti štruktúry a komunikácie jej členov  

- poznať sociálne vzťahy dieťaťa (v škole, rodine aj komunite) 
a mať vedomosť o dôležitých osobách v jeho živote  

- poznať inštitúcie v okolí dieťaťa, ktoré by mohli byť 
nápomocné pri jeho vzdelávaní  

- poznať aktuálne bariéry školského výkonu dieťaťa  

- poznať techniky zvládania konfliktov a základy 
vyjednávania  

- poznať aktuálne trendy mentoringu  

- poznať platnú legislatívu, ktorá určuje rámec spolupráce,   

- poznať a uplatňovať pravidlá etického správania  

Požadované 
spôsobilosti  

- identifikovať potrebný typ mentoringu mentorský štýl  

- schopnosť myslieť v súvislostiach a dokázať analyzovať aj 
širší kontext situácie dieťaťa   

Požadované 
kompetencie  

- dokázať nadviazať a udržať vzťah s dieťaťom zo SZP, 
navodiť akceptujúce prostredie a dôveru  

- na základe poznania širšieho kontextu nájsť a aplikovať 
vhodné spôsoby motivácie žiaka/dieťaťa  

- na základe podnetu triedneho učiteľa alebo iných 
pedagogických a odborných zamestnancov vytvoriť kontakt 
a vzťah s dieťaťom/žiakom  

- na základe pedagogickej diagnostiky určiť oblasti 
zlepšovania dieťaťa/žiaka  

- vhodne striedať činnosti detí/žiakov s cieľom motivovať a 
aktivizovať ich s ohľadom na ich aktuálne potreby  

- citlivo  nadväzovať osobný vzťah so žiakom/študentom s 
dôrazom na budovanie vzájomnej dôvery  

- pomáhať žiakovi vytvoriť sieť funkčných vzťahov  

 

Poznámka: V tabuľke sme použili pojmy uvedené v profesijných štandardoch 
uvedených v Pokyne č. 39/2017.   

 

K vlastnostiam, ktoré nie sú spomenuté v profesijných štandardoch by sme na základe 
skúseností odporúčali zaradiť aj širšie osobnostné a charakterové vlastnosti, ktorými sú 
schopnosť sebaovládania, schopnosť načúvať, schopnosť robiť kompromisy a 
zachovávať si aj v profesionálnom prístupe vysokú dávku autenticity a spontánnosti. 
Schopnosť vychádzať s ostatnými a snažiť sa nadviazať kooperatívny vzťah aj s 
kolegami, ktorí nezdieľajú presvedčenie mentora je dôležitým predpokladom 
úspešného mentoringu. Osvojenie si etického správania ako voči mentorovanému, tak 
kolegom sú zase základom pre vytvorenie dôvernosti vo vzťahu so všetkými aktérmi 
podpory žiaka/študenta. 
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Riziká a možné ohrozenia mentoringu 

Využívanie mentoringu a osobného prístupu pri práci so žiakom/študentom nie je vždy 
zárukou úspechu. Priebeh tohto procesu môže byť ohrozený na viacerých úrovniach.   

- Nízka angažovanosť učiteľov súvisí s mnohými faktormi – nutná vyššia osobná 
angažovanosť, časová náročnosť, nevyhnutná dokumentácia.   

- Nedostatok financií je štandardnou výzvou pre riaditeľov na slovenských 
školách. Pozícia špecialistu nie je zohľadnená v rozpočte školy, ktorý školy 
získavajú z MŠ VVaŠ SR. Riaditelia odmeňovanie pedagógov vykonávajú v 
rámci odmeny, osobného príplatku, resp. znížením pracovného úväzku. 
Vzhľadom k náplni práce mentora sa prikláňame ku kombinácii týchto 
možností, určitá motivačná finančná odmena a zníženie pracovného úväzku, 
aby vznikal priestor na priamu prácu s mentorovaným a tiež pre prácu so 
spracovaním dokumentácie, ktorá je pri tomto vzťahu nevyhnutná (napr. 
kazuistika žiaka, priebeh a reflexia stretnutí, atď.) (Dubayová, Kochová, 
2016).   

The Department for Education and Skills (2001) vo Veľkej Británii identifikoval aj ďalšie 
bariéry na úrovni organizácie školy a jej manažmentu, ktoré výrazne znižujú účinnosť 
pôsobenia mentora na škole:   

- Chyba manažmentu školy – nedostatočné riadenie činnosti mentora, nejasné 
vysvetlenie jeho úloh a kompetencií ostatným zamestnancom  

- Chybná interpretácia úloh a kompetencií mentora učiteľmi – porozumenie, 
komunikácia a spolupráca mentora s ostatnými zamestnancami školy je pre 
úspech mentoringu kľúčová      

- Prílišné riadenie činnosti mentora – napr. inštrukciou, že zameraním sa len na 
problémové správanie sa obmedzí mentorova schopnosť flexibilne reagovať na 
aktuálne problémy žiaka  

- Slabé možnosti kariérneho rastu alebo neposkytnutie času na vzdelávanie – 
kariérny rast, ocenenie a stavovská pozícia významne zvyšuje angažovanosť 
každého zamestnanca    

- Izolovanie mentora a neumožnenie, aby sa integroval do tímu zamestnancov – 
ako bolo spomenuté vyššie, mentor by mal udržiavať vzťah s ostatnými 
zamestnancami a budovať si svoju pozíciu a autoritu v rámci tímu    

K týmto bariéram pridávame aj slabú podporu zo strany zriaďovateľa, ktorý nemusí 
porozumieť tomu, aký profit môže mať škola, prípadne spoločnosť, z tejto pozície.   

Ako uvádzaj Brumovská a Seidlová Málková (2010), formálny mentoring je založený na 
umelom vytvorení profesionálneho vzťahu, ktorý má nahradiť prirodzený podporujúci 
vzťah. Formálne vzťahy sa potykajú s, do istej miery, odlišnými problémami ako 
prirodzené. Ich zánik, ako uvádzajú autorky, súvisí so špecifickými dôvodmi:   

- Rozdiel medzi očakávaním a realitou.  

- Tlak na schopnosti mentora.  

- Rozdielne očakávania mentora a mentorovaného.  

- Komunikačné zručnosti mentora.  

- Nekomplementárne zvolená dvojica mentora a mentorovaného.  

- Nedostatok angažovanosti na jednej zo strán.  

- Porušenie alebo strata dôvery.  

- Obavy zo zlyhania.  
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- Bariéry na strane času a vzdialenosti.  

- Aktívne bránenie spolupráci rodinou mentorovaného.  

- Náročnosť role mentora.  

Ako sme uviedli vyššie, mentoring je perspektívnou formou zlepšovania školskej 
výkonnosti žiaka/študenta. Ak je však vykonávaný z pozície moci, bez ochoty riskovať 
nadviazania bližšieho vzťahu s dieťaťom, bez rešpektu k potrebám žiaka/študenta 
alebo je založený na nereálnych očakávaniach a nejasných pravidlách, môže situáciu 
žiaka/študenta dokonca zhoršiť. 

Zhrnutie 

Funkciu mentora zaviedli vo viacerých európskych krajinách ako účinnú formu práce so 
žiakom s rôznymi problémami, či ide o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
žiakov s problémami v učení alebo s problémovým správaním. Jeho hlavným cieľom je 
prostredníctvom vzťahu motivovať a povzbudzovať žiaka/študenta a tým meniť jeho 
správanie a postoje smerom k dosahovaniu vyššieho školského 
výkonu. Mentor pozitívne vplýva na žiakov/študentov sebaobraz, zvyšuje jeho 
sebadôveru a zlepšuje jeho sociálne zručnosti a tým zlepšuje aj vzťahy mentorovaného 
s učiteľmi a rodičmi. Mení tiež jeho postoj ku škole a vzdelávaniu a tiež znižuje 
prejavy anti-sociálneho správania. Napriek tomu, že neformálny mentoring je často 
súčasťou práce pedagogického zamestnanca, jeho ukotvenie na formálnej úrovni môže 
priniesť profesionalizáciu a možnosti cieleného tréningu zručností potrebných pre výkon 
tejto funkcie. Naopak, stanovenie formálnych pravidiel a štandardov výkonu neovplyvní 
jeho realizáciu na osobnej a dobrovoľníckej úrovni. Predsa len, najdôležitejší je osobný 
vzťah a ten nie je možné nahradiť žiadnym dokumentom. 
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